SPOSTRZE¯ENIA
KLINICZNE

Niewydolnoæ serca u pacjenta leczonego
powtarzan¹ hemodializ¹
Najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
s¹ choroby uk³adu sercowo-naczyniowego. W pracy omówiono rozwój skrajnej
niewydolnoci serca u pacjenta leczonego nerkozastêpczo powtarzan¹ hemodializ¹ z uwzglêdnieniem tradycyjnych i specyficznych dla niewydolnoci nerek
czynników ryzyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego. Rozwój skrajnej niewydolnoci serca przypieszy³y: leczenie powtarzan¹ hemodializ¹, wp³yw przetoki têtniczo-¿ylnej, wady zastawkowe serca, których rozwój zosta³ przyspieszony przez zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w przebiegu wtórnej nadczynnoci przytarczyc, a tak¿e brak wspó³pracy ze strony chorego, który
nie stosuj¹c siê do zaleceñ systematycznie doprowadza³ do nadmiernej wolemii. Pomimo optymalnego leczenia farmakologicznego i nerkozastêpczego rozwinê³a siê niewydolnoæ kr¹¿enia w IV stopniu wg NYHA, bez mo¿liwoci zabiegowej korekcji wad zastawkowych, która mog³aby poprawiæ stan kliniczny chorego. Po wyczerpaniu dostêpnych metod leczenia niewydolnoci serca chory
zosta³ zg³oszony jako potencjalny biorca serca.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 130-134)
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Heart failure of a patient treated with repeated
hemodialysis
The most common cause of deaths among patients suffering from chronic
renal failure are diseases of the cardiovascular system. The development of
extreme heart failure of a patient treated with renal substitute repeated
hemodialysis including traditional and specific risk factors of cardiovascular
system diseases was discussed in this paper. The development of extreme haert
failure was hastened by: repeated hemodialysis treatment, arteriovenous fistula effect, valvular heart disease, the development of which hastened by the
calcium and phosphor metabolism disorders in the course of secondary hyperparathyroidism and also the lack of co-operation of the patient who did not
apply to the recommendations which systematically led to excessive
overhydration. Despite optimal pharmacological and renal substitute treatment
a circulatory insufficienty of IV degree according to NYHA developed, without
the possibility of operative correction of vascular heart disease which could
have improved the clinical state of the patient. Having applied all the available
methods of treatment of heart failure the patient was notified as a potential
heart recipient.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 130-134)

Wstêp
Z ka¿dym rokiem wzrasta liczba chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych nerkozastêpczo. W 2003 roku w Polsce leczonych dializami (hemodializa, dializa otrzewnowa) by³o 14610 osób, czyli 296
osób na milion mieszkañców. Zmar³o 2129
dializowanych chorych, przy czym najwiêcej, bo ponad 40%, by³o zgonów spowodowanych chorobami uk³adu sercowo-naczyniowego [12, 16]. Zaburzenia ze strony uk³adu kr¹¿enia spowodowane s¹ przypieszonym rozwojem mia¿d¿ycy, zwiêkszeniem
czêstoci wystêpowania choroby niedokrwiennej serca, przerostem lewej komory i
dysfunkcj¹ miênia sercowego, co prowadzi do niewydolnoci serca i zaburzeñ rytmu. Na zwiêkszenie miertelnoci z przyczyn sercowo-naczyniowych maj¹ tak¿e
wp³yw zaburzenia wolemii i nadcinienie
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têtnicze [7,9]
U m³odego chorego rozwój skurczowo
-rozkurczowej niewydolnoci serca spowodowa³y czynniki zwi¹zane z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek i prowadzonym leczeniem nerkozastêpczym. Wród nich wymieniæ nale¿y: nadcinienie têtnicze, niedokrwistoæ, nadczynnoæ przytarczyc, nadmiern¹ aktywacjê uk³adu wspó³czulnego i uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA),
wzrost stê¿enia w surowicy krwi cytokin i
czynników wzrostu, hiperhomocysteinemiê,
stres oksydacyjny, przewlek³y stan zapalny,
dysfunkcje ródb³onka, przewodnienie,
zwiêkszone stê¿enie kwasu moczowego
i fibrynogenu [11, 15].
Opis przypadku

Aktualnie 37-letni mê¿czyzna J.W. zosta³ po
raz pierwszy przyjêty do oddzia³u wewnêtrznego
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szpitala powiatowego 13.09.1996 r. (nr historii choroby 4002/1996) z powodu mocznicy, stwierdzonej w ambulatoryjnie wykonanych badaniach laboratoryjnych. Z wywiadu uzyskano informacje, ¿e
od oko³o 2 tygodni wystêpowa³y u niego nudnoci
i brak ³aknienia, a od kilku miesiêcy  os³abienie.
Badaniem fizykalnym poza obrzêkami wokó³ oczu,
bladoci¹ pow³ok i szmerem skurczowym nad koniuszkiem serca innych odchyleñ od stanu prawid³owego nie stwierdzono, cinienie têtnicze wynosi³o 150/90 mmHg. W badaniach laboratoryjnych
krwi stwierdzono: Hb  9,7 g/dl, E  3220000 /mm3,
L  6400 /mm3, Hct  30 %, OB  115 mm po godzinie; Na+  141 mmol/l, K+  5,45 mmol/l, Cl- 
1,13 mmol/l, kreatynina  6,7 mg/dl, mocznik  237
mg/dl, bia³ko ca³kowite  68 g/l, kwas moczowy 
10,7 mg/dl. Stê¿enie bia³ka w moczu wynosi³o 
500 mg/dl. Gazometria krwi w³oniczkowej: pH 
7,19, pCO2  37,7 mmHg, pO2  67,1 mmHg, HCO3 14,5 mmol/l, BE-  14,5 mmol/l, satO2  89%. W
badaniu ultrasonograficznym (USG) jamy brzusznej stwierdzono zmniejszenie obu nerek do 8,5 cm
w osi d³ugiej z zatarciem struktury mi¹¿szowo-zatokowej, uk³ad kielichowo-miedniczkowy obu nerek by³ nieposzerzony. Narz¹dy klatki piersiowej
by³y radiologicznie niezmienione. Elektrokardiogram (EKG) wykaza³ rytm zatokowy, normogram.
Chorego przekazano do oddzia³u nefrologicznego szpitala wojewódzkiego z rozpoznaniem
skrajnej niewydolnoci nerek, gdzie 26.09.1996 r.
zosta³ w³¹czony do programu leczenia powtarzan¹ hemodializ¹ (IHD). Rozpoznano stadium 5 przewlek³ej choroby nerek na podstawie markerów
uszkodzenia nerek w badaniu laboratoryjnym krwi:
podwy¿szonego w surowicy stê¿enia kreatyniny,
mocznika, kwasu moczowego, stwierdzonej w badaniu gazometrycznym kwasicy nieoddechowej,
niedokrwistoci i obrazu nerek badaniu USG jamy
brzusznej. Chory dotychczas nie by³ leczony, nie
dysponowa³ wiêc wczeniejszymi badaniami oceniaj¹cymi funkcje i morfologiê nerek. Wywiad rodzinny w kierunku chorób nerek jest negatywny.
Nie stwierdzono wystêpowania takich chorób jak:
choroby tkanki ³¹cznej, cukrzyca, zaka¿enia, równie¿ zaka¿enia uk³adu moczowego. Nie wykonano biopsji nerki. Ostatecznie nie ustalono jednoznacznie przyczyny przewlek³ej niewydolnoci
nerek. W badaniu echokardiograficznym (echo) w
projekcji przymostkowej w osi d³ugiej stwierdzono: wymiary jam serca koñcoworozkurczowe  prawa komora (RVEDd)  26,7 mm, przegroda miêdzykomorowa (IVS)  15,5 mm, lewa komora
(LVEDd)  40,4 mm, tylna ciana lewej komory
(LVPW)  15 mm, aorta (Ao)  30,8 mm, lewy
przedsionek (LA)  32,7 mm. Nie wykazano zaburzeñ kurczliwoci miênia sercowego. Frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF) oceniana metod¹
Simpsona wynosi³a  69%, zastawka aortalna (AV)
 dwup³atkowa, morfologia pozosta³ych zastawek
serca by³a prawid³owa, nie stwierdzono zaburzeñ
funkcji zastawek. Obok wrodzonej wady AV, bez
nastêpstw dla prawid³owego funkcjonowania zastawki, wspó³istnia³ ³agodny koncentryczny przerost miênia LV, który wobec braku istotnej hemodynamicznie wady zastawkowej wi¹zano z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek ze wspó³istniej¹cym
nadcinieniem têtniczym.
Podczas leczenia IHD pacjent nie stosowa³ siê
do ograniczeñ w przyjmowaniu p³ynów, w zwi¹zku

z tym czêsto stwierdzano cechy przewodnienia
miêdzy dializami (przybory masy cia³a w okresie
miêdzydializacyjnym waha³y siê od 2,0 kg do 4,5
kg, rednio wynosi³y 3,2 kg ). W tym okresie sucha waga pacjenta wynosi³a 65 kg przy wzrocie
171 cm, BMI  22 kg/m2. Ró¿nice wagi cia³a wynosi³y zatem od 3 do 7%, rednio 4,9%.
Od sierpnia 1999 roku obserwowano pogarszanie siê stanu ogólnego chorego i stopniowe
narastanie objawów niewydolnoci serca. Wystêpowa³a sta³a dusznoæ wysi³kowa, okresowo tak¿e spoczynkowa, zmniejszy³a siê tolerancja wysi³ku, codzienne czynnoci w zakresie samoobs³ugi
powodowa³y nasilenie dusznoci co ogranicza³o
sprawnoæ chorego. Utrzymuj¹ce siê pomimo stosowania erytropoetyny, preparatów ¿elaza i leczenia nerkozastepczego niskie wartoci morfologii:
Hb  7,8 g/dl, Hct  24%, E  2610000/mm3, wymaga³y przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych (KKCz). W tym okresie utrzymywa³y siê tak¿e podwy¿szone wartoci cinienia têtniczego160/100, 145/85 mmHg.
W maju 2000 r. wykonano ponownie echo, w
którym stwierdzono wymiar LVEDd w górnych granicach normy z restrykcyjnym profilem nape³niania, koncentryczny przerost miênia LV, powiêkszenie RV, ³agodn¹ z³o¿on¹ wadê AV, hipokinezê
ISV ( wymiary jam serca w projekcji przymostkowej w osi d³ugiej: RVEDd  38 mm, LVEDd  59
mm, IVS  16 mm, LVPW  17 mm, Ao  36 mm),
LVEF oceniana metod¹ Simpsona  53%, maksymalny gradient skurczowy przez AV (PGAo) wynosi³ 25 mmHg, redni gradient skurczowy przez
AV (MPGAo)  15mmHg, fala zwrotna przez AV
oceniona zosta³a na 2+ w skali 4+. redni gradient
cinieñ przez zastawkê mitraln¹ (MV) wynosi³
(MPGMi)  2,5 mmHg. AV dwup³atkowa, o pogrubia³ych brzegach p³atków z obecnoci¹ drobnych
zwapnieñ, MV z obecnoci¹ drobnych zwapnieñ
w piercieniu przy przyczepie p³atka tylnego, z niewielkim ograniczeniem jego ruchomoci. W EKG
stwierdzono cechy przerostu i przeci¹¿enia LV. W
kwietniu 2003 r. za³o¿ono u pacjenta cewnik dializacyjny do ¿y³y szyjnej wewnêtrznej prawej z powodu zakrzepicy przetoki têtniczo-¿ylnej na przedramieniu prawym na czas konieczny do wytworzenia dostêpu naczyniowego na przedramieniu lewym.
W maju 2003 r. pacjent by³ hospitalizowany w
oddziale nefrologicznym szpitala wojewódzkiego
z objawami sepsy, w przebiegu której nasili³a siê
niewydolnoci serca (do IV stopnia wg NYHA).
Wykonano wówczas kilkakrotnie posiewy krwi z
¿y³ obwodowych, oraz z cewnika naczyniowego.
Uzyskano jeden wynik dodatni posiewu krwi z ¿y³y
obwodowej (wyhodowano gronkowca z³ocistego
metycylinowra¿liwego). W badaniu echo opisano
wówczas: znacznego stopnia poszerzenie wszystkich jam serca z ciê¿k¹ dysfunkcj¹ skurczow¹
(LVEDd  75 mm, RVEDd  58 mm, znaczne powiêkszenie obu przedsionków), uogólnion¹ hypokinez¹ miênia LV, LVEF oceniano metod¹ Simpsona na 15%, masywne zwapnienie p³atków MV i
aparatu podzastawkowego z zachowan¹ ruchomoci¹ p³atków (MPGMi  2,3 mmHg) oraz zwapnienie AV, uniemo¿liwiaj¹ce identyfikacjê p³atków
z ograniczeniem ich ruchomoci (PGAo  26,4
mmHg, MPGAo  17,7mmHg). Nie stwierdzono
wegetacji bakteryjnych na zastawkach w badaniu
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Tabela I
rednie wartoci wybranych badañ laboratoryjnych
wykonywanych u chorego J.W. w okresie od stycznia do wrzenia 2005 r.
Average values of chosen laboratory investigations
of sick person J.W. in the period from January to
September 2005.
M ocznik przed dializ¹ (m g/dl)

126

M ocznik po dializie (m g/dl)

50

BM I (kg/m 2)

21,9

Hct (%)

44,4

Hgb (g/dl)

13,6

RBC (T/l)

4,81

WBC (K/m l)

5,39

PLT (K/m l)

87,1

M CV (fl)

92,2

Fe (m g/dl)

48,8

TIBC (µg/dl)

244

Bia³ko ca³kow ite (g/l)

71,7

2+

Cholesterol (m g/dl)

129

Trójglicery dy (m g/dl)

169

HDL (m g/dl)

36,8

Fosforany (m m ol/l)

2,31

Ca2+ zjonizow any (m m ol/l)

1,18

Ca ca³kow ity (m m ol/l)

2,38

Ca x P (m m ol /l )

5,51

PTH (ng/l)

2256

Kw as m oczow y (m g/dl)

6,6

2 2

przezklatkowym. W zdjêciu rentgenowskim (RTG)
klatki piersiowej opisano cechy zastoju w kr¹¿eniu p³ucnym, wnêki poszerzone, naczyniowe. Sylwetka serca by³a znacznie w ca³oci powiêkszona
(rycina 1).
1.06.2003 r. chorego przekazano zgodnie z
rejonizacj¹ wzglêdem miejsca zamieszkania do
leczenia IHD w ambulatoryjnej stacji dializ. Konsultacje kardiologiczne przeprowadzano w najbli¿szym stacji dializ szpitalu powiatowym.
Okresowo intensyfikowano rutynowe (trzy hemodializy w tygodniu po 4 godziny) leczenie dializacyjne - zabiegi hemodializ wykonywano codziennie w okresach od 30.06.2003 do 05.07.2003 i od
20.11.2003 do 29.11.2003.
Po opanowaniu sepsy farmakoterapia doustna obejmowa³a kaptopril 2 x 6,25 mg, karwedilol 2
x 3,125 mg, allopurynol 2 x 100 mg, famotydynê
40 mg wieczorem. Stosowanie wiêkszych dawek
beta - adrenolityków i inhibitorów enzymu konwertuj¹cego by³o ograniczone niskimi wartociami cinienia têtniczego, utrzymuj¹cego siê w granicach
100/60 mmHg. W celu zwalczania zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej stosowano alfakalcydol 1 µg na dobê i wêglan wapnia 3 x 2,0 g, a
do IHD u¿ywano dializatu z zawartoci¹ wapnia
(Ca2+) w stê¿eniu 1,5 mmol/l. Pomimo bardzo wysokich wartoci parathormonu (PTH), w badaniu
scyntygraficznym przytarczyc nie uwidoczniono
gruczolaka, wobec tego pacjent nie zosta³ zakwalifikowany do leczenia zabiegowego wtórnej nadczynnoci przytarczyc.

131

Tabela II
Wybrane parametry badania czynnociowego uk³adu oddechowego u chorego J.W.
Chosen parameters of respiratory system function tests of sick person J.W.
Param etr

Jednostka

Wartoci nale¿ne

Wartoci zm ierzone

% norm y

VC

l

4,77

1,96

41

FE V 1

l

3,82

1,40

36

M EF 25

l/s

2,19

0,87

39

M EF 50

l/s

5,01

2,16

43

M EF 75

l/s

7,82

3,31

42

FEV1%VC

%

80,7

71,1

88

Rycina 1
Rentgenogram klatki piersiowej w projekcji tylno - przedniej chorego.
Chest X - ray of the sick person in back and front projection.

Rycina 2
Echokardiogram: projekcja przymostkowa w osi d³ugiej.
Echocardiogram: sternum projection in longitudinal axis
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Aktualnie odczuwa sta³¹ dusznoæ spoczynkow¹. W badaniu fizykalnym wystêpuj¹ cechy obukomorowej niewydolnoci serca. Od 30 lipca 2005
r. hemodializy wykonywane s¹ cztery razy w tygodniu (³¹cznie 17 godzin tygodniowo). Od stycznia
do wrzenia 2005 r. rednio efektywny przep³yw
krwi wynosi³ podczas IHD 294 ml/min, a wskanik
Kt/V oceniany on-line podczas ka¿dej sesji IHD
zwiêkszy³ siê z 1,08 na 1,20. rednie wartoci parametrów laboratoryjnych, wykonanych od stycznia do wrzenia 2005 r., przedstawiono w tabeli I.
W spoczynkowym EKG rejestrowano czêstoskurcz przedsionkowy z czynnoci¹ przedsionków
ok. 160/min, z blokiem przewodzenia przedsionkowo-komorowego 2:1 z czynnoci¹ komór ok. 80/
min., dekstrogram i dekstrogyriê. W badaniu echo
(13.06.2005 r.) wykazano powiêkszenie wszystkich
jam serca, szczególnie prawej komory (wymiary
jam serca w projekcji przymostkowej w osi d³ugiej:
LVEDd  58 mm, RVEDd  43 mm, LA  40 mm,
IVS  12 mm, LVPW  9 mm, Ao  37 mm, wymiar koñcowoskurczowy LV (LVESd)  54 mm, objêtoæ koñcoworozkurczowa LV (LVEDV)  155 ml,
objêtoæ koñcowoskurczowa LV (LVESV)  109 ml.
LVEF oceniona metod¹ Simpsona  30 %); zwapnienia obejmuj¹ce p³atki MV, piercieñ, struny ciêgniste i wierzcho³ki miêni brodawkowatych bêd¹ce przyczyna istotnej hemodynamicznie niedomykalnoci MV (MPGMi  2,4 mmHg, zasiêg kilkustrumieniowej fali zwrotnej oceniono na 3+). Zwapnienia AV uniemo¿liwiaj¹ce identyfikacjê poszczególnych p³atków z ograniczeniem ich ruchomoci,
powoduje z³o¿on¹ wadê AV ³agodnego stopnia
(prêdkoæ maksymalna (V max.) przep³ywu przez
AV  2,42 m/s, PGAo  23,4 mmHg, MPGAo  13
mmHg, zasiêg fali zwrotnej oceniono na 2+). Wobec braku zmian morfologicznych pozosta³ych zastawek serca rozpoznano ciê¿k¹ czynnociow¹
niedomykalnoæ zastawki trójdzielnej (TV) z cechami ciê¿kiego nadcinienia p³ucnego. Cinienie
skurczowe w prawej komorze (RVSP) mierzone
metod¹ doplera fali ci¹g³ej wynosi³o 48,6 mmHg,
a czas akceleracji w têtnicy p³ucnej (AcT) mierzony metod¹ doplera fali pulsacyjnej 90 ms (rycina 2
i rycina 3). W ocenie kurczliwoci opisano akinezê
IVS i ciany dolnej oraz hipokinezê pozosta³ych
cian LV. Koronarografia (12.07.2005 r.) nie wykaza³a zmian w têtnicach nasierdziowych. Badanie
spirometryczne (14.07.2005 r.) ujawni³o zaburzenia wentylacji p³uc o charakterze mieszanym
znacznego stopnia (tabela II). Wywiad w kierunku
palenia papierosów jest ujemny.
Pomimo zintensyfikowania IHD i leczenia farmakologicznego utrzymuje siê niewydolnoæ serca w IV klasie wg NYHA. Zawansowane zmiany
zastawkowe w po³¹czeniu ze znacznie obni¿on¹
LVEF ograniczaj¹ mo¿liwoæ korekcji zabiegowej
wady serca. Wobec braku mo¿liwoci skutecznego leczenia farmakologicznego i zabiegowego chorego zg³oszono jako potencjalnego biorcê serca.
Omówienie przypadku
Przedstawiono m³odego chorego, który
z powodu skrajnej niewydolnoci nerek zosta³ w³¹czony do leczenia IHD. Niespe³na
omioletnia obserwacja pozwala przeledziæ
rozwój skrajnej, z³o¿onej patogenetycznie,
niewydolnoci serca. Koncentryczny przerost miênia LV, obserwowany ju¿ w pierwszym badaniu echo, spowodowany czynniA. Ratajewska i wsp.

Rycina 3
Echokardiogram: projekcja koniuszkowa czterojamowa.
Echocardiogram: apical quadrilocular projection.

kami wystêpuj¹cymi u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek: nadcinieniem
têtniczym, nadmiern¹ aktywacj¹ uk³adu
RAA, niedokrwistoci¹, wzrostem napiêcia
uk³adu wspó³czulnego, wzrostem stê¿enia
w surowicy cytokin, wazopresyny i czynników wzrostu powodowa³ postêpuj¹c¹ dysfunkcje LV. Rozpoczêcie programu dializ
przypieszy³o wyst¹pienie objawów klinicznych [2,16]. Struktura przeroniêtego miênia charakteryzuje siê obecnoci¹ zw³óknienia ródmi¹¿szowego, odk³adaniem siê
kolagenu z przebudow¹ w³óknist¹ ciany
naczyñ [10,16]. Pomimo braku zmian
mia¿d¿ycowych w têtnicach nasierdziowych
na skutek zmniejszenia podatnoci naczyñ
w przeroniêtej LV dosz³o do zaburzeñ w
metabolizmie kardiomiocytów [13]. W koncentrycznym przerocie LV upoledzenie
funkcji rozkurczowej przy zachowanej funkcji
skurczowej stanowi najwczeniejszy objaw
uszkodzenia serca. Rozpoznanie niewydolnoci serca u chorych dializowanych na
podstawie typowych objawów klinicznych
jest utrudnione. Dusznoæ wysi³kowa i spoczynkowa, charakterystyczna dla niewydolnoci rozkurczowej, wystêpuje tak¿e w przypadku przewodnienia chorego [5,16-18].
Obraz rozstrzeni wszystkich jam serca z towarzysz¹cym zmniejszeniem przekroju poprzecznego cian i zwiêkszeniem promienia LV, z zaburzeniami kurczliwoci i skrajnie obni¿on¹ LVEF opisany w czasie sepsy
dowodzi zaawansowanej niewydolnoci
skurczowej. Istotn¹ rolê w rozwoju w³óknienia miênia sercowego i ciany naczyñ u
naszego chorego odgrywa bardzo wysokie
stê¿enie PTH, który uznawany jest za jedn¹ z g³ównych toksyn mocznicowych. Dzia³a mitogennie, upoledza procesy energetyczne kardiomiocytów poprzez bezporednie uszkodzenie mitochondriów prowadz¹c
do martwicy komórek [13,14]. Powiêkszenie siê jam serca, w tym prawego przed-

sionka, spowodowa³o wyst¹pienie arytmii
nadkomorowej, która dodatkowo zmniejszy³a efektywny minutowy rzut i nasili³a objawy
niewydolnoci serca.
Stwierdzona u chorego dwup³atkowa AV
jest jedn¹ z najczêstszych wrodzonych nieprawid³owoci budowy serca. U znacznej
czêci tej grupy chorych dochodzi do rozwoju stenozy AV. Pocz¹tkowe zmiany na
stenotycznej zastawce s¹ identyczne do
zmian rozwijaj¹cych siê w naczyniach wieñcowych. Istnieje istotny zwi¹zek stenozy
aortalnej z nieprawid³owociami gospodarki lipidowej, które nasila przewlek³a niewydolnoæ nerek [1].
Rozwój zwapnieñ na zastawkach serca
u pacjentów z mocznic¹ przyspieszaj¹ zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w przebiegu wtórnej nadczynnoci przytarczyc. Z³ogi wapnia odk³adaj¹ce siê w têtnicach, w miêniu sercowym i zastawkach
odgrywaj¹ istotn¹ rolê w rozwoju kardiomiopatii mocznicowej. Stopieñ odk³adania wapnia w narz¹dach zale¿y od sumarycznej iloci fosforanu wapnia w ustroju oraz od iloczynu stê¿eñ wapnia (Ca) i fosforu (P) we
krwi. Stopieñ kalcyfikacji naczyñ stanowi
istotne ogniwo w patogenezie incydentów
sercowo-naczyniowych [8]. Hiperfosfatemia
jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonu
u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek. Wykazano, ¿e u chorych hemodializowanych ze stê¿eniem fosforanów powy¿ej 2,1 mmol/l ryzyko zgonu jest wy¿sze o
27% w porównianiu z chorymi z normofosfatemi¹. Wzrost iloczynu Ca i P powy¿ej
4,44 mmol2/l2 wi¹¿e siê ze zwiêkszonym ryzykiem zwapnieñ zastawek serca i cian têtnic, powy¿ej 5,81 mmol2/l2 zwiêksza roczn¹
miertelnoæ o 34% w porównaniu z grup¹
pacjentów z wartociami poni¿ej 4,44 mmol2/
l2. Stê¿enie fosforu w surowicy powy¿ej 2,1
mmol/l zwiêksza równie¿ o 20% ryzyko zgonu z powodu zaka¿eñ [20]. Zmniejszenie na-
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silenia hiperfosfatemii zwalnia progresjê
zwapnieñ w naczyniach krwiononych [6].
W prezentowanym przypadku wspó³istniej¹ obok siebie ró¿ne czynniki przypieszaj¹ce wapnienie zastawek serca. Pomimo stosowanego leczenia utrzymuj¹ siê:
hiperfosfatemia, wysokie stê¿enie PTH i iloczynu Ca x P. Na³o¿enie siê zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej na wrodzon¹ dwup³atkow¹ AV przypieszy³y proces wapnienia, nie powoduj¹c jednak istotnej hemodynamicznie wady. Na rozwój istotnej hemodynamicznie niedomykalnoci MV
z³o¿y³y siê: zwapnienia obejmuj¹ce p³atki zastawki i aparat podzastawkowy, zwiêkszenie promienia i zaburzenia kurczliwosci LV.
Niedomykalnoæ mitralna, zaburzona funkcja skurczowo-rozkurczowa i przewodnienia nasilaj¹ objawy zastoju w kr¹¿eniu p³ucnym [16]. Analizuj¹c stan kliniczny i kolejne
badania echo mo¿na przeledziæ rozwój pe³noobjawowej obukomorowej zastoinowej
niewydolnoci serca. Do nieprawid³owej
przebudowy miênia sercowego przyczyni³y siê: istotna hemodynamicznie niedomykalnoæ MV, postêpuj¹ca skurczowo-rozkurczowa niewydolnoæ serca spowodowana
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek ze wspó³istniej¹cymi zaburzeniami rytmu serca, nadcinienie têtnicze, czynniki zwi¹zane z IHD
m.in.: przewodnienie i przetoka tetniczo¿ylna.
U hemodializowanych chorych wytworzona przetoka têtniczo-¿ylna powoduje
dodatkowe zaburzenia hemodynamiczne,
zwiêkszaj¹c rzut minutowy serca rednio o
18,4%. Wzrost obci¹¿enia wstêpnego i spadek obci¹¿enia nastêpczego LK prowadz¹
do rozwoju kr¹¿enia hiperkinetycznego z
obserwowanym pocz¹tkowo przypieszeniem czynnoci serca. Przep³yw przez przetokê w granicach 250-1500 ml/min. powinien zapewniæ optymaln¹ hemodializê i nie
obci¹¿aæ nadmiernie uk³adu kr¹¿enia [3,4,
19]. W celu oceny wp³ywu zespolenia têtniczo-¿ylnego na hemodynamiczn¹ czynnoæ
serca mo¿na wykonaæ badanie objawu
Branhama: spadek czêstoci pracy serca po
uciniêciu przetoki wskazuje, ¿e jej wp³yw
na serce mo¿e byæ niekorzystny [5]. Przetoka têtniczo-¿ylna zlokalizowana na przedramieniu lewym nie powinna obci¹¿aæ uk³adu kr¹¿enia, ale w przypadku zaawansowanej niewydolnoci serca nasila objawy kliniczne.
Postêpowanie terapeutyczne u dializowanych chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ serca napotyka liczne trudnoci. U pacjentów z oporn¹ na leczenie niewydolnoci¹ serca dobre prowadzenie programu
dializ jest bardzo trudne. Pomiêdzy odwodnieniem przebiegaj¹cym z niedocinieniem
z jednej strony, a przeci¹¿eniem p³ynowym
z jawnym obrzêkiem p³uc z drugiej strony
istnieje niewielka granica. Leczenie farmakologiczne równie¿ napotyka na szereg
ograniczeñ. Stosowanie glikozydów naparstnicy wi¹¿e siê ze zwiêkszonym prawdopodobieñstwem dzia³ania proarytmiczego. Podawanie inhibitorów enzymu konwertuj¹cego, blokerów receptora angiotensyny II i innych leków rozszerzaj¹cych naczynia jest ograniczone przez czêsto wystêpuj¹ce niedocinienie têtnicze, a skutecznoæ
tych leków jest u pacjentów dializowanych
mniejsza ni¿ u pacjentów z prawid³ow¹ czyn-
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noci¹ nerek.
U pacjentów ze skrajn¹ niewydolnoci¹
nerek na ka¿dym etapie leczenia konieczna jest wspó³praca szerokiego grona specjalistów, aby zapewniæ we w³aciwym momencie optymalne metody leczenia. Dotyczy to szczególnie patologii uk³adu sercowo-naczyniowego. Nasze dzia³ania powinny skupiæ siê na wczesnym wykrywaniu
i identyfikowaniu takich patologii prowadz¹cych do skrajnej niewydolnoci serca, jak
wady zastawkowe, mia¿d¿yca naczyñ wieñcowych i zaburzenia lipidowe, aby móc podj¹æ odpowiednie leczenie we w³aciwym
czasie i zapobiec lub istotnie opóniæ wyst¹pienie skrajnej niewydolnoci serca.
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